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Hoe werk je met een keuzedeel?
In iedere opleiding volg je een aantal keuzedelen. Ze zijn bedoeld om je beter op de arbeidsmarkt
voor te bereiden. Je school bepaalt het aanbod waaruit je kunt kiezen en wanneer je zo’n keuzedeel
kunt volgen.
Hoelang je aan een keuzedeel werkt, varieert: 240, 480 of 720 studiebelastingsuren (SBU). Die
informatie vind je in de inleiding Over dit keuzedeel, waarmee elk keuzedeel begint.
Waar en wanneer je aan een keuzedeel werkt, bepaalt je school. Dat kan op school zijn, op je
stageadres of thuis. Meestal zal het een mix van deze drie zijn.

Inleiding
Een keuzedeel van Edu’Actief begint met een introductie. Dat kan naast een korte inleiding
bijvoorbeeld een filmpje zijn over iemand die binnen zijn werkveld te maken krijgt met de inhoud
van dit keuzedeel. Vervolgens vind je vermeld uit welke onderwerpen (leereenheden) het keuzedeel
bestaat.

Uitdaging
In elk keuzedeel werk je stap voor stap toe naar een eindopdracht: de uitdaging, waarvoor je de
stof van het gehele keuzedeel gebruikt. Het kan bijvoorbeeld gaan om de verzorging van een
wijnproeverij met bijpassende hapjes, een compleet ondernemersplan voor een startup, een gevuld
zorgdossier waarin je hebt gedocumenteerd welke begeleiding je een cliënt hebt gegeven en wat
de resultaten waren, etc. Je werkt in een aantal stappen naar de eindopdracht toe. Elke stap levert
per leereenheid ten minste één beroepsproduct op, dat wil zeggen een document, een (video)verslag
van een gesprek of een fysiek product zoals je dat ook in de beroepspraktijk maakt. Dat kan
bijvoorbeeld een wijnkaart zijn of het financiële hoofdstuk van een ondernemingsplan.

Resultaten
Daarna vind je een beschrijving van de doelen waaraan je gaat werken: een opsomming van de
resultaten aan het eind van het keuzedeel.

Beoordeling
Je werkt individueel en soms samen met medestudenten aan je opdrachten. De beoordeling van
je werk gebeurt op verschillende manieren en momenten. Het kan zijn dat je een of meer
kennistoetsen maakt die mee tellen in de eindbeoordeling. Je zult ook een beoordeling krijgen
van de beroepsproducten die je tijdens dit keuzedeel oplevert. En natuurlijk wordt je eindopdracht
beoordeeld. Je vindt de beoordelingscriteria telkens kort beschreven in de inleiding Over dit
keuzedeel op elke leereenheid. Hoe zwaar een onderdeel meetelt, hoor je van je docent.

Oriëntatieopdrachten
Voordat je met de eerste leereenheid van een keuzedeel begint, maak je een aantal opdrachten
waarmee je je nader op de stof oriënteert. Zo verken je het terrein van dit keuzedeel.

Bronnen en verwijzingen
In dit keuzedeel vind je verwijzingen naar bronnen. Deze kun je herkennen aan een icoontje. Dit
kan een theoriebron zijn, een internetlink of een filmpje. Zo zien de icoontjes eruit:

Internetsite

Theoriebron
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Filmpje

De theoriebronnen op alfabetische volgorde vind je na de opdrachten in dit boek. Je kunt de
inhoudsopgave gebruiken om de juiste bronnen snel te vinden.

Let op!
Bronnen worden op verschillende manieren bij de opdrachten aangegeven:
1. bron voor een opdracht.

In dit geval is de theoriebron van toepassing op de daaropvolgende opdrachten.
2. bron in een opdracht.

In dit geval is de theoriebron alleen van toepassing op deze specifieke opdracht.
Wordt er in een opdracht geen bron aangegeven, maar heb je wel bepaalde informatie nodig, dan
zoek je de informatie in een van de eerder genoemde bronnen binnen deze leereenheid.

De video’s, rollenspelen, formulieren, weblinks en bronnen kun je vinden in de digitale leeromgeving.
Hier vind je ook de digitale versie van dit keuzedeel.

Ga naar www.edu-actief.nl/licentie.
Volg de stappen om toegang te krijgen tot het digitale lesmateriaal.

Voor het gebruik van de digitale leeromgeving heb je een tablet, computer of mobiele telefoon
met internettoegang nodig. Je werkt je opdrachten uit op papier of digitaal.
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1. Over dit keuzedeel

Over dit keuzedeel

Het keuzedeel Oriëntatie Salarisadministratie gaat over alles wat je tegenkomt als je als
salarisadministrateur aan de slag wil. Je gaat formulieren bekijken en invullen die je gebruikt om
alle gegevens goed te verwerken, en je verdiept je in arbeidsovereenkomsten. Verder komt er aan
bod wat je moet doen bij ziekte van werknemers, maar ook hoe je een loonstrook maakt. Ook leer
je over de sociale zekerheden die de werknemers hebben. Kortom, een brede kijk op het vakgebied.
Dit alles zal gebeuren aan de hand van veel opdrachten in de praktijk of op school met behulp van
internet.
Het keuzedeel Oriëntatie salarisadministratie bestaat uit zes leereenheden waarvoor je in totaal
240 SBU nodig hebt:
1. Lekker belangrijk, de loonadministratie (D1-K1-W1) (D1-K1-W2) (D1-K1-W3), (D1-K1-W12), 40

SBU
2. Loonheffing, wat heb je er aan? (D1-K1-W3), (D1-K1-W4) (D1-K1-W5), (D1-K1-W11), 40 SBU
3. Waarom zijn arbeidsovereenkomsten zo belangrijk?(D1-K1-W6), (D1-K1-W7),
4. Ik en de MR en arbo (D1-K1-W7), 40 SBU
5. Sociale zekerheid is er voor iedereen (D1-K1-W-8), (D1-K1-W9), (D1-K1-W10), 40 SBU
6. Het beroepsproduct Oriëntatie salarisadministratie. ( D1-K1-W), 40SBU

Oriëntatie salarisadministratie

Hoe werk je met een keuzedeel?

De uitdaging
Je gaat onderzoeken met welke vragen (nieuwe) medewerkers zitten over de loonstrook,
jaaropgave, doorbetaling bij ziekte, wanneer het salaris betaald wordt. Kortom alles wat te
maken heeft met de arbeidsvoorwaarden van de medewerker. Dit doe je alleen of met een
aantal medestudenten. Aan de hand van de opdrachten leer je wat er allemaal komt kijken bij
een goede salarisadministratie. Door het maken van deze opdrachten, het houden van een
enquête onder medewerkers en het interviewen van mensen die zich bezighouden met de
salarisadministratie, kom je erachter welke vragen er leven bij de (nieuwe) medewerkers. Voor
je eindproduct maak je een presentatie van maximaal 15 minuten voor je (nieuwe) personeel,
waarin je de belangrijkste vragen die uit je onderzoek naar voren komen behandelt en
beantwoordt. Als naslagwerk maak je een FAQ (veelgestelde vragen). Die kun je publiceren in
een handboek, als FAQ op een website of als flyer in de kantine.

De opdrachten behorende bij het keuzedeel zijn algemeen van opzet als het gaat om je toekomstige
beroepsveld. Let erop dat je bij het maken van de opdracht daar waar nodig zo veel mogelijk je
eigen beroepsopleiding in je achterhoofd houdt en de opdracht uitvoert gericht op jouw
opleidingsdomein.
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Resultaten van het keuzedeel
Het volgende ga je leren:
- Je hebt kennis van de administratieve en fiscale verwerking van salarissen.
- Je hebt kennis van de regelgeving betreffende de dienstbetrekking en de daarmee samenhangende

loonheffingen.
- Je hebt kennis van de vrijstellings- en kortingsmogelijkheden inzake loonheffing en premies

werknemersverzekeringen.
- Je hebt kennis van de voorlopige teruggaaf Inkomstenbelasting, evenals van het boeteregime en

de bezwaar- en beroepsprocedure.
- Je kunt de relevante formulieren met betrekking tot loonheffing invullen.
- Je hebt kennis van het arbeidsrecht, vooral van de arbeidsverhoudingen en van de

arbeidsovereenkomst.
- Je hebt kennis van de regelgeving betreffende cao, medezeggenschap en arbowetgeving.
- Je hebt kennis van de sociale zekerheid en daarmee samenhangende processen.
- Je hebt kennis van de regelgeving bij arbeidsongeschiktheid en re-integratie.
- Je hebt kennis van de regelgeving in de WAZO en Werkloosheidswet.
- Je hebt elementaire kennis van de klachten-, bezwaar- en beroepsprocedures betreffende arbeidsrecht

bij de Belastingdienst, het UWV en de rechterlijke macht.
- Je hebt inzicht in de bedrijfsprocessen rondom de salarisverwerking en de werkzaamheden van de

afdelingen HR en Financiële administratie.

De beoordeling
Door het maken van de opdrachten en de eindopdracht richt de beoordeling zich enerzijds op de
inhoudelijke kant van wat er allemaal komt kijken bij het voeren van een goede salarisadministratie.
Anderzijds richt het zich op de praktische toepassing van de theorie: hoe vul ik de formulieren in,
hoe presenteer ik mezelf.
• kennistoets
• beroepsproducten die je oplevert en presenteert, nodig voor … de uitdaging.
Soms gebeurt de beoordeling alleen door je docent, soms door een jury van mensen uit je school
en/of het bedrijfsleven. De eindbeoordeling wordt opgenomen als bijlage bij je diploma en kun je
gebruiken voor je cv.
Veel succes en veel plezier!
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1.1 Oriëntatieopdrachten

Voor je daadwerkelijk aan het keuzedeel begint, is het goed je eerst te oriënteren. Oriënteren op
wat je al weet van de salarisadministratie.

Opdracht 1: Eigen kennis salarisadministratie

Je hebt vast al eens te maken gehad met een afdeling of een werknemer die de salarisadministratie
verzorgt. Dit kan zijn in het bedrijf waar je een bijbaantje hebt of binnen je leerbedrijf, want ook
als stagiair ben je daar geregistreerd.

a. Wat zijn volgens jou de belangrijkste werkzaamheden die de salarisadministratie verricht?

b. Met welke mensen werkt iemand die de salarisadministratie verwerkt samen volgens jou?

c. Noteer in vijf steekwoorden wat je zou willen weten over de salarisadministratie.

Opdracht 2: Groot nieuws

J. Jansen krijgt 100.000 euro als eerste maandloon!
Tot zijn grote verbazing was er als salaris € 100.000 gestort op de rekening van J. Jansen uit
Niekerk. Jansen, die sinds kort bij een nieuwe werkgever werkzaam is, keek verbaasd op toen
hij zijn eerste maandloon gestort kreeg. Hij had goede arbeidvoorwaarden afgesproken maar
dat het dit salaris op zou leveren had hij nooit kunnen dromen. Even waande hij zich rijk, maar
bedacht zich toen dat er waarschijnlijk iets fout gegaan was. Daarom ging hij naar zijn baas en
zijn ze er samen goed uitgekomen. Wat er fout gegaan is wordt niet vermeld. Nu maar hopen
dat het echte salaris niet te veel tegenvalt. Bron, Nieuwsblad sept. 2016.

Lees het nieuwsbericht en beantwoord dan de vraag.

Wat kan hier fout gegaan zijn? Noteer voor jezelf een aantal punten en bespreek dit met je
medestudenten.
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2. Lekker belangrijk de
loonadministratie

Over deze leereenheid

In deze leereenheid ga je kijken wat er allemaal nodig is voordat het salaris betaald kan worden.
Wat een dienstbetrekking is, wat loonheffingen inhouden en wat je als werkgever allemaal moet
regelen voordat iemand echt bij je in dienst is.

In deze leereenheid ga je het volgende leren:
- Je hebt kennis van de administratieve en fiscale verwerking van salarissen.
- Je hebt inzicht in de bedrijfsprocessen rondom de salarisverwerking en de werkzaamheden van de

afdelingen HR en Financiële administratie.

2.1 Lekker belangrijk, de loonadministratie

Opdracht 1: Wel of geen dienstbetrekking?

Dienstbetrekking

Als je als bedrijf met een zelfstandige opdrachtnemer gaat samenwerken, wil je als bedrijf geen
loonheffing betalen voor deze persoon. Om dit te voorkomen en de Belastingdienst te laten zien
dat deze persoon niet bij je in dienst is, maak je samen een goedgekeurde overeenkomst. Uit deze
overeenkomst blijkt dat de zelfstandige opdrachtnemer niet bij je in dienst is.

a. Ga naar de site van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl.

b. Bij ‘zoeken’ vul je ‘voorbeeldovereenkomst’ in, en dan kom je een hele lijst
voorbeeldovereenkomsten tegen.

c. Bekijk de voorbeeldovereenkomsten en download er drie die jij het meest apart vindt.

d. Lees de overeenkomst goed door. Kun jij bepalen waaruit blijkt dat de zelfstandige
opdrachtnemer voor de Belastingdienst niet in dienst is? Noteer dit.

Opdracht 2: Opgaaf gegevens voor de loonheffingen

Inhoudingsplicht
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Wanneer je als bedrijf een nieuw personeelslid aanmeldt bij de Belastingdienst, kun je daarvoor
modelformulieren van de Belastingdienst gebruiken. Deze vind je op de site www.belastingdienst.nl.
Er bestaan twee soorten formulieren: het ‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ en
‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ voor studenten en scholieren.

Deze opdrachten doe je met een medestudent.

a. Ga naar de site van de Belastingdienst en download beide formulieren.

b. Lees de formulieren door en noteer de verschillen.

c. Verklaar deze verschillen.

d. Vul de beide formulieren met jullie eigen gegevens in.

Loonstrook

Opdracht 3: Kruiswoordraadsel loonstaat/loonstrook

Loonstaat

a. Zoek tien kernwoorden over de loonstaat en de loonstrook uit de theoriebron. Deze woorden
plaats je in een willekeurig rooster zodat je een kruiswoordraadsel krijgt.

b. Je kunt ook gebruikmaken van de website www.woordzoekers.org. Je kiest op deze site boven
in de balk voor de kruiswoordraadsels. Daarna maak je een duidelijke omschrijving van de te
zoeken kernwoorden.

c. Print het kruiswoordraadsel met de vragen uit.

d. Laat je medestudenten het kruiswoordraadsel maken.

e. Bespreek de puzzels met elkaar.

f. De uitwerking lever je in.

Opdracht 4: Rol salarisadministratie (BPV)

Rol salarisadministratie

Mindmap maken.

Om een goede salarisadministratie te voeren heb je veel gegevens nodig. Om deze gegevens te
verzamelen werk je samen met verschillende mensen/afdelingen. Met een mindmap ga je in kaart
brengen welke informatie je nodig hebt en waar deze informatie vandaan komt. Je doet dit in je
leerbedrijf of bij het bedrijf waar je een bijbaantje hebt.

a. Verzamel welke gegevens je nodig hebt voor de salarisadministratie en waar deze gegevens
vandaan komen. Dit kan door met je BPV-begeleider te praten of met iemand binnen het bedrijf
die de salarisadministratie doet. Maak wel eerst een afspraak en bereid je gesprek voor.
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b. Maak een lijst met vragen die je wilt stellen.

c. Tijdens het gesprek maak je aantekeningen.

d. Aan de hand van de aantekeningen maak je een mindmap.

Opdracht 5: Loonstrook bekijken en vergelijken

Pro-formaloonstrook

Per bedrijf kunnen loonstroken verschillen. Daarom ga je een pro-formaloonstrook bekijken aan
de hand van de begrippen die in de theoriebron staan.

a. Bekijk de pro-formaloonstrook aan de hand van de termen die in de theoriebron genoemd
worden.

b. Welke verschillen zie je?

c. Welke begrippen zie je niet terug?

d. Welke begrippen zijn er extra?

Loonbegrip

Opdracht 6: Voki-loon in natura

Werken met Voki

Je hebt vast wel eens gehoord van het begrip loon in natura. Door een Voki te maken ga je op een
eenvoudige manier uitleggen wat dit precies betekent.

a. Bepaal hoe je het begrip wilt uitleggen.

b. Maak een Voki die het begrip loon in natura uitlegt.

c. Bekijk elkaars Voki’s.

Auto van de zaak

Opdracht 7: Interview cafetariamodel

Cafetariasysteem

Interview voorbereiden

Interviewen

Website Zo neem je een interview af
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Wanneer je gaat werken en jij je arbeidvoorwaarden gaat bespreken, kan het voorkomen dat je
voor je hobby’s graag wat extra tijd zou willen hebben of dat je juist wat minder vakantiedagen
zou willen hebben in ruil voor wat meer salaris. Misschien ben je toe aan een nieuwe fiets waarmee
je naar je werk komt. Er zijn bedrijven waar je samen de arbeidsvoorwaarden bepaalt en je kunt
kiezen. Dit heet het cafetariamodel. Ga eens informeren bij je ouders, kennissen enzovoort wie er
bij een bedrijf werkt waar dit toegepast wordt. Probeer dan bij dit bedrijf een afspraak te maken
met de verantwoordelijke persoon. Deze persoon ga je interviewen over het cafetariamodel.
Waarom passen ze het toe? Zijn er veel medewerkers die er gebruik van maken en hoe bevalt het?
Interview ook een personeelslid dat gebruikmaakt van de regeling en vraag wat zijn regeling is en
hoe het hem bevalt.

a. Zoek een bedrijf waar het cafetariamodel toegepast wordt.

b. Maak een afspraak voor je interview.

c. Bereid je interview voor.

d. Maak tijdens je interview aantekeningen.

e. Werk je aantekeningen uit in minimaal een A4’tje.

Opdracht 8: Auto wel of niet bijtellen?

Vertegenwoordigers, managers en staffunctionarissen hebben vaak een auto van de zaak. De een
telt zijn auto bij en de ander doet dit niet. Zoek twee mensen op die een auto van de zaak hebben
waarvan de een de auto bijtelt en de ander niet.

a. Vraag aan beiden wat ze moesten doen om de auto wel of niet bij te laten tellen.

b. Maak hier een verslag van en vergelijk het met de tekst uit de theoriebron Auto van de zaak.

c. Gebeuren er in de praktijk dingen anders dan volgens de theoriebron?

Opdracht 9: Leg een jaaropgaaf uit

Voorbeeld van een jaaropgaaf

Ieder jaar ontvang je een jaaropgaaf van het jaar ervoor waarin staat wat je dat jaar verdiend hebt
en wat je aan kosten betaald hebt.

a. Wat moet een werkgever op de jaaropgaaf vermelden? Noteer vijf dingen.

b. Leg aan de hand van de bijgevoegde jaaropgaaf het formulier uit aan iemand die voor het eerst
een jaaropgaaf krijgt. Doe dit op een originele manier.
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Opdracht 10: Eerstedagsmelding

Eerstedagsmelding

Website Belastingdienst

Het kan zijn dat het bedrijf waar je werkt een eerstedagsmelding moet doen bij de Belastingdienst.
Het is niet meer verplicht, maar toch zijn er bedrijven die het nog moeten doen. Zoek dit uit op de
site van de Belastingdienst.

a. Noem vier redenen waarom een bedrijf een eerstedagsmelding moet doen.

b. Wat moet je allemaal doorgeven aan de Belastingdienst?

c. Wanneer moet je dit doen?

Opdracht 11: Maak een loonberekening

Loonberekening

Stel dat een werknemer een maandloon heeft van € 1.800. Op zijn werkplek mag hij zo veel
koffie en thee drinken als hij wil, wat de werkgever € 80 per maand kost. De werknemer reist
met de trein naar en van het werk. Hij krijgt de treinkosten à € 120 per maand vergoed. De fiets
die de werknemer gebruikt voor de reis naar en van het station is aan vervanging toe. Omdat
de werknemer een extraatje verdient, spreekt de werkgever met hem af een fiets à € 300 te
verstrekken. De werkgever doet dat in april en brengt de helft van het aankoopbedrag als
eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte.

Bereken het belaste loon van deze werknemer voor de maand april. Geef ook de berekening.

Opdracht 12: Test jezelf (kennisvragen)

Je hebt nu alle theoriebronnen die bij deze leereenheid horen doorgelezen en er opdrachten bij
gemaakt. Daarom is het nu tijd om jezelf te testen. Wat weet je al wel en wat nog niet? Succes.

a. Wat zijn de vier elementen die kenmerkend zijn voor een arbeidsovereenkomst?

b. Wanneer moeten de gegevens voor de loonheffingen van de werknemer worden vastgelegd?

c. Wat zijn de twee soorten loon die een uitzondering vormen op het uniforme loonbegrip?

d. Wat bedoelt men met loon in natura?

e. Door gebruik van welke overeenkomsten kunnen opdrachtgevers onder de wet DBA zekerheid
krijgen rond hun inhoudingsplicht voor de loonheffingen wanneer ze een zelfstandige
opdrachtnemer inhuren? En waar vind je deze overeenkomsten?
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f. Wat zijn voorbeelden van originele en geldige documenten aan de hand waarvan de werkgever
bij indiensttreding de identiteit van de werknemer mag vaststellen?

Elk paspoort of elke identiteitskaart is hiervoor geschikt.
Een Nederlands paspoort, een Nederlandse identiteitskaart of een Nederlands rijbewijs.
Een paspoort van een ander Europees land, een identiteitskaart van een ander Europees
land of een rijbewijs van een ander Europees land.
Een Nederlands paspoort, een Nederlandse identiteitskaart, een paspoort van een ander
Europees land, een identiteitskaart van een ander Europees land.

g. Voor welke gegevens is het voor werkgevers een verplichting om ze op de loonstrook te
vermelden?
Let op! Meerdere antwoorden zijn juist.

de naam van de werknemer
het burgerservicenummer van de werknemer
het brutoloon in geld
het aantal verloonde uren
het loontijdvak

h. Wat zijn andere benamingen voor het fiscaal loon van een werknemer?
de belastbare som
het tabelloon
het loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen
alle bovenstaande antwoorden.
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3. Loonheffing, wat heb je eraan?

Over deze leereenheid

In deze leereenheid ga je kijken wat loonheffingen zijn, wanneer je in aanmerking komt voor
vrijstelling- en kortingsmogelijkheden, hoe de voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting werkt,
welke formulieren je allemaal nodig hebt om dit allemaal te regelen. En hoe je klachten, bezwaar
of een beroepsprocedure kunt beginnen tegen het UWV, de Belastingdienst en bij de rechterlijke
macht. Weer allemaal zaken die belangrijk zijn om de salarisadministratie zo goed mogelijk te laten
verlopen.

In deze leereenheid ga je het volgende leren:
- Je hebt kennis van de regelgeving over de dienstbetrekking en de daarmee samenhangende

loonheffingen.
- Je hebt kennis van de vrijstellings- en kortingsmogelijkheden inzake loonheffing en premies

werknemersverzekeringen.
- Je hebt kennis van de voorlopige teruggaaf Inkomstenbelasting, evenals van het boeteregime en

de bezwaar- en beroepsprocedure.
- Je kunt de relevante formulieren met betrekking tot loonheffing invullen.
- Je hebt elementaire kennis van de klachten-, bezwaar- en beroepsprocedures inzake arbeidsrecht

bij de Belastingdienst, het UWV en de rechterlijke macht.

3.1 Loonheffing, wat heb je eraan?

Loonheffingen

Opdracht 1: Loonheffingen

Loonbelasting betaalt iedereen en wordt meteen van je salaris ingehouden. Maar wat is dit nu
precies, hoe is het opgebouwd en welke schijven zijn er? Ook wordt de premie voor de
volksverzekeringen meteen van je salaris ingehouden. Hoe is dit opgebouwd?

a. Wat is loonbelasting eigenlijk?

b. Zoek uit hoeveel loonbelastingschijven er momenteel zijn, wat de te betalen percentages zijn
en aan welke loonbedragen ze gekoppeld zijn.

c. De premie volksverzekeringen is een onderdeel van de loonbelasting. Uit welke premies bestaat
de premie volksverzekering en bij welke belastingschijven worden ze bijgeteld?

d. Uit welke percentages bestaan de premies voor de volksverzekering?

e. Maak een gestapeld staafdiagram waarin je per loonbelastingschijf het percentage aangeeft
en de verschillende premies.
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Opdracht 2: Voorlopige teruggaaf

Soms willen medewerkers een voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting van de Belastingdienst.

a. Wat houdt deze voorlopige teruggaaf in?

b. Wanneer kan een werknemer teruggaaf aanvragen, kortom wat zijn de voorwaarden?

c. Wat moet de werknemer doen om de teruggaaf aan te vragen?

d. Zoek het formulier op, op de site van de Belastingdienst, download het en noteer welke gegevens
je allemaal nodig hebt.

Sancties rond de loonheffingen

Opdracht 3: Mindmap sancties van de Belastingdienst

Mindmap maken

Als de werkgever niet aan de gestelde verplichtingen rond de loonheffingen voldoet, kan de
Belastingdienst maatregelen nemen. Je gaat uitzoeken op welke manier de werkgever fouten kan
maken en wat de sancties zijn die de Belastingdienst kan opleggen. Je gaat dit met behulp van een
mindmap uitleggen aan de klas.

a. Zoek de fouten op die een werkgever kan maken.

b. Zoek de sancties erbij die de Belastingdienst oplegt.

c. Verwerk dit in een mindmap.

Opdracht 4: Bezwaar indienen (procedurelijn)

Bezwaarprocedure

Als je het als werkgever niet eens bent met sancties van de Belastingdienst, het UWV of een andere
instantie, kun je een bezwaarprocedure opstellen.

a. Zoek op de website van de Belastingdienst en het UWV hoe je bezwaar kunt indienen.

b. Zet beide procedures stap voor stap op papier.

c. Wat zijn de verschillen en wat zijn de overeenkomsten?

d. Je maakt een tijdlijn/procedurelijn waarin alle stappen uit de procedure staan. Zorg ervoor dat
de stappen duidelijk naar voren komen. Dit kan door tekst maar ook door plaatjes of tekeningen.
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Opdracht 5: Wel of geen eigenrisicodragerschap (BPV)

Eigenrisicodragerschap

Werkgevers kunnen ervoor kiezen om het risico van arbeidsongeschiktheid of ziekte van werknemers
niet onder te brengen bij het UWV, maar dat zelf te dragen. Zoek uit wat dit precies inhoudt voor
een werkgever. Vraag bij je leerbedrijf hoe zij dit geregeld hebben en waarom ze voor deze oplossing
gekozen hebben.

a. Zoek uit wat het eigenrisicodragerschap inhoudt en maak hier een verslag van. Maximaal één
A4’tje.

b. Bespreek met je praktijkbegeleider hoe je leerbedrijf dit geregeld heeft en waarom ze voor
deze oplossing gekozen hebben.

c. Van dit gesprek maak je ook een verslag.

d. Als jij werkgever bent, hoe ga jij het dan regelen? Motiveer je antwoord.

Opdracht 6: Woordzoeker werkgeverslasten

Werkgeverslasten

a. Zoek tien kernwoorden over de loonstaat en de loonstrook uit de theoriebronnen.

b. Maak van alle tien woorden een duidelijke beschrijving.

c. Ga naar de site www.woordzoekers.org. Klik op ‘woordzoeker maken’.

d. Vul de woorden in en maak je woordzoeker.

e. Print je woordzoeker en laat je medestudenten de woordzoeker maken.
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